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Een muzikaal sprookje 
verteld door 

Wim Opbrouck

Bewerkt door Philip Maes met illustraties van Tom Schoonooghe





Dit sprookje begint – zoals heel veel sprookjes trouwens –  
op een mooie, zonnige dag.

Althans, ik wil graag dit sprookje beginnen, maar word al meteen 
onderbroken door een grote, rijzige man in een roze politie-uniform.

, spreekt de man, terwijl 
hij aan zijn snor draait. ‘Ik ben brigadier Verstraeten, van de 
sprookjespolitie. En ik wil u er vriendelijk op wijzen dat, volgens 
artikel 73 bis, paragraaf 3, men verplicht is om, in het geval 
van het sprookje Peter en De Wolf, eerst de personages en hun 
desbetreffende instrument voor te stellen. Vóór men begint te 
spreken over “een mooie zonnige dag”. Graag gedaan, prettige dag 
verder’, besluit de brigadier en hij vertrekt met loeiende sirene.

Dus… vóór het sprookje kan beginnen, stel ik je voor aan  
de verschillende personages die worden uitgebeeld door  
instrumenten van het orkest.

‘Momentje alstublieft’



Zo is er in het verhaal een vogeltje en dat klinkt als  
een fladderend fluitje. Hoor je de fluit, dan zie je het vogeltje.  
Zo werkt het.

Verder is er een hobo, die de eend speelt. 

Waar eenden en vogels zijn, zijn ook vaak katten. Katten  
lusten namelijk wel een vogeltje of twee. De kat in dit verhaal  
wordt vertolkt door een klarinet.

Als je de fagot hoort, is de oude opa in aantocht. Opa’s zijn  
tamelijk onschadelijk. Wat niet het geval is met de wolf.

Die wordt uitgebeeld door de hoorns. De grote grijze wolf  
krijgt te maken met de held van ons verhaal: Peter, gespeeld  
door de strijkers. 
Helemaal aan het einde van het verhaal komen de pauken en  
de grote trom. Dat zijn de jagers. 
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Zo, daarmee ken je iedereen. Hoog tijd nu voor ons muzikale 
sprookje!
Zoals ik al zei: ‘Het was een mooie, zonnige dag.’ 
Peter was met vakantie bij zijn grootvader en dat vond hij  
heerlijk. Want zijn opa woonde in een leuke boerderij  
aan de rand van een groot, groen bos. 

Op de boerderij viel altijd wat te beleven. Peter was dol op  
dieren en daaraan was op de boerderij natuurlijk geen gebrek.  
Opa had kippen, konijnen, biggetjes, tortelduifjes, een poes en  
een eend. 

Peter zocht meestal het gezelschap van zijn vriend, die in de  
buurt woonde: een heel klein, lief vogeltje waarmee hij vaak  
zat te praten.

Het was dus een heerlijke zomermorgen, nog heel vroeg,  
Peter was net uit zijn bed gedonderd. Dat deed hij wel vaker.  

Het ene moment lag hij heel diep te slapen  
en het andere schrok hij wakker alsof 



honderd bijen hem in zijn billen hadden geprikt. Dan riep hij 
‘Whoehaa!’ en viel uit bed. 
Terwijl grootvader nog prinsheerlijk lag te slapen, trippelde  
Peter op zijn teentjes het huis uit. Voorzichtig deed hij het  
krakende tuinpoortje open en stapte op zijn blote voetjes  
in het heerlijk malse, groene gras.

Naast de tuin stond een machtige boom, aan de rand van de  
wei. En in die boom woonde Peters vriend, het vogeltje.

‘Hey’, tsjirpte het vogeltje opgewekt.  
‘Wat ben jij vroeg wakker, zeg! Lekker geslapen?’

‘Ja hoor’, antwoordde Peter, ‘alleen uit bed komen was een  
beetje hard.’

Terwijl ze aan het praten waren, zag de eend, die in de tuin zat,  
dat het tuinpoortje openstond. Dit is mijn kans, dacht ze.  
Ze waggelde door het poortje de wei in en duikelde snaterend 
de vijver in.



Ze spetterde dat het een lieve lust was…

Nou, nou, dacht het vogeltje, wat een lawaai zo ’s morgens  
vroeg.
Het fladderde naar de vijver en ging in het gras zitten, vlak bij  
de spartelende eend.

‘Ook goedemorgen’, zei de vogel een beetje uit de hoogte.  
Dat hebben die vogels weleens, dat ze uit de hoogte doen. 

riep de eend. ‘Ik versta je niet goed met al dat gespetter.’

‘Houd dan even op’, tsjirpte de vogel boven het natte lawaai uit. 
Meteen was de eend stil.

‘Oh, pardon, mevrouw de kip. Heb ik op uw tenen… eh…  
poten getrapt?’

‘Ik ben geen kip, ik ben een vogel’, antwoordde het vogeltje trots.

‘Wat?’



‘Rustig, gevederde vriend’, sprak de eend. ‘Ik dacht het alleen maar, 
omdat je zo raar vloog.’

‘Raar vliegen, IK?’ herhaalde het vogeltje verbaasd. ‘Heb je  
jezelf al eens zien vliegen? Je bent net een lekke strandbal op  
een winderige dag.’

Waarop de eend terugsnauwde: ‘Ik ben dan misschien geen 
toonbeeld van sierlijkheid, maar JIJ kunt niet eens zwemmen!’  
Ze sloeg met haar staart op het water en spetterde het vogeltje   
 helemaal nat.



Het begon een beetje uit de hand te lopen: de vogel en de  
eend riepen elkaar allerlei onbeleefde namen toe, zoals 
scheefgebakken koninginnenhapje zonder frietjes, trekkebekkende 
snatergek, tsjirpende teutenkop, kwakkelende kipkap, fladderende 
wormeneter 

@@@@@@@@@@@@@@@@en meer van dat fraais.

Terwijl de scheldwoorden in het rond vlogen, zag Peter opeens  
hoe de poes door het hoge gras naderbij kwam.
Ze was de hele nacht op jacht geweest, maar had helemaal niks 
gevangen.

Ik geloof dat ik daar een lekker hapje zie, dacht ze. Terwijl dat 
vogeltje en die eend ruzie maken, sluip ik dichterbij en dan  
‘Aan tafel!’
Langzaam kroop de poes op haar fluwelen pootjes dichterbij.  
Ze kon het vogeltje al bijna ruiken. Elke spier van haar lichaam was 
gespannen, klaar om haar prooi te pakken. 
Ze nam een sprong en…

scheefgebakken koninginnenhapje zonder frietjes
trekkebekkende snatergek

tsjirpende teutenkop
kwakkelende kipkap

fladderende wormeneter 




